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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหาร
ชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย 2) ศึกษาระดบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการ
กองทพัไทย 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์าร อยูใ่นระดบัมาก 
โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ ท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม เพื่อองค์การอย่างสุด
ความสามารถมาก  กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยน้อยท่ีสุดกบัขอ้ค าถาม ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกล้า      
ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกในองคก์าร กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุดกับด้านความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน รองลงมาคือ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นความมัน่คงในการ
ปฏิบัติงาน และด้านสภาพการปฏิบัติงาน ตามล าดับ ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า          
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวม  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความผูกพนั         
ต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้ นประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ           
กองทพัไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ABSTRACT 
This study purposes 1) to study the level of organizational commitment of 

noncommissioned officers of Armed Forces Development Command, Royal Thai Armed Forces, 
2) to study the level of satisfaction towards working as noncommissioned officers of Armed 
Forces Development Command, Royal Thai Armed Forces, and 3) to study the relationship of 
satisfaction towards working  and organizational commitment. This study found that overview of 
respondents’ attitude on organizational commitment was in high  level. The  representative 
sample having attitude on  stongly confidence in accepting goals and organizational values was in 
the highest level. Secondly, they were willing to devote for organization with their full effort. And 
the representative sample agreed  with the question about strongly intention to maintain their 
status being a member in their organization as the lowest level. In overview, respondents  
satisfied in working was in high level. The representative sample satisfied in their relationship 
with supervisors and colleagues was in the highest level .Secondly, they satisfied in success in 
work, job security and working condition, respectively. For the result of hypothesis test, 
satisfaction in overall working  had a correlation in the same direction with organizational 
commitment of noncommissioned officers of Armed Forces Development Command, Royal Thai 
Armed Forces. Its statistical significance was 0.05 as specified in the hypothesis.   
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บทน า 

 ในปัจจุบนัทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างหนัมาใหค้วามสนใจทรัพยากรบุคคลมากข้ึน 
ซ่ึงถือวา่ “คน” เป็น “ทุนมนุษย”์ ท่ีมีความส าคญั ดงันั้น เพื่อเป็นการดูแลรักษาคนผูซ่ึ้งเป็นกลไกส าคญั
ในการขบัเคล่ือนองค์การ ปัจจยัท่ีจะน ามาซ่ึงความส าเร็จและความมีประสิทธิภาพนั้น ข้ึนอยู่กบั
ความร่วมมือร่วมใจ เสียสละ ความรับผิดชอบและความเต็มใจในการท างานของบุคลากรในองคก์าร 
ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อทุกองค์การ เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบส าคัญ       
เพราะมนุษย์มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและน า
ทรัพยากรอ่ืนๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได ้ แมว้ ่าองค์การจะมีทรัพยากรมนุษยที์่ดี มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์มาปฏิบติังานในองคก์าร แต่หากไม่สามารถธ ารงรักษาให้อยูก่บั
องคก์ารได ้ก็ยากท่ีองคก์ารจะประสบความส าเร็จ 
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 ในยุคปัจจุบนัการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั้น ก็มิไดจ้  ากดัขอบเขตอยู่แค่การสรรหาและ
คดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาปฏิบติังานในองค์การเท่านั้น แต่ยิ่งไปกว่านั้นยงัมี 
ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งด าเนินการควบคู่กนัไป คือ การปลูกฝังหรือสร้างจิตส านึกให้บุคลากรภายใน
องคก์ารให้เกิดความพึงพอใจ ความผกูพนั ความซ่ือสัตย ์และจงรักภกัดีท่ีจะร่วมมือและปฏิบติังาน
ให้กบัองค์การตลอดไป โดยองค์การจะตอ้งใส่ใจดูแลรักษาความกา้วหน้าในอาชีพการงานให้กบั
บุคลากร อนัจะส่งผลให้บุคลากรมีความมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความส าเร็จให้กบัองค์การ โดยไม่
เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือยและยากล าบาก แต่การท่ีองคก์ารจะคาดหวงัและมุ่งผลให้บุคลากรภายใน
องคก์ารปฏิบติัเช่นนั้นได ้จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีองคก์ารจะตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆ เป็นแรงเสริมเพื่อกระตุน้
และคอยผลกัดนัใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร 
 
  ความผกูพนัของบุคลากรเป็นความรู้สึกโดยรวมท่ีมีต่องานและองคก์าร โดยท่ีความผกูพนั
นั้นเป็นผลท่ีเกิดจากความพึงพอใจก่อน แลว้จึงเช่ือมโยงมาสู่ความผกูพนั ความผกูพนันบัเป็นทศันคติ  
ท่ีมีเสถียรภาพมาก จึงถือได้ว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นกุญแจส าคัญท่ีคอยผูกมัดบุคลากร                     
ใหป้ฏิบติังานและร่วมงานอยูก่บัองคก์ารไปนานๆ ความผกูพนัต่อองคก์ารน้ีจะค่อยๆ พฒันาไปอยา่งชา้ๆ 
แต่จะอยู่อย่างมัน่คง นอกจากน้ี ยงัเป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถน ามา ใช้แก้ปัญหาเร่ืองการขาดแคลน
บุคลากร ในขณะเดียวกนัหากองค์การตอ้งสูญเสียบุคลากร ก็ตอ้งลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสรรหา    
และพฒันาบุคลากรเขา้มาทดแทน ท าใหอ้งคก์ารตอ้งสูญเสียเวลาและผลประโยชน์อีกดว้ย 
 
 ดว้ยเหตุน้ี การท่ีจะรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถสูงไวก้บัองคก์าร จึงเป็นส่ิงส าคญั 
หากองคก์ารสามารถท าให้บุคลากรมีความผกูพนัต่อองคก์ารไดม้ากเท่าไร ก็จะท าให้องคก์ารเขม้แข็ง
มากยิง่ข้ึน บุคลากรจะทุมเทปฏิบติังานอยา่งเต็มความรู้ความสามารถของตนและมีความพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติัภารกิจ ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หน่วยบญัชาการ
ทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย เป็นหน่วยงานหลกัของกองทพัไทย รับบทบาทดา้นการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง ท าหนา้ท่ีประสานการปฏิบติั รวมขีดความสามารถในการพฒันาประเทศจาก
ส่วนราชการต่างๆมาไวท่ี้เดียวกนั ด าเนินการเร่งรัดการปฏิบติังานพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อแกไ้ขปัญหา
ความยากจนของประชาชนในชนบท ให้มีความเขม้แข็งสามารถพึ่งพาตนเองได ้น าไปสู่การพฒันา
ศกัยภาพของชุมชนและสังคม และเสริมสร้างความมัน่คงและช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤติ           
ในทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยเหตุน้ีหน่วยบญัชาการทหารพฒันา จึงมีก าลงัพลในหน่วยเป็น
จ านวนมาก เพื่อใหเ้พียงพอต่อการปฏิบติังานทั้งในหน่วยและนอกหน่วย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก าลงัพล
ประเภทนายทหารชั้นประทวน เน่ืองจากเป็นก าลงัพลหลกัในการปฏิบติัภารกิจขององค์การให้
ส าเร็จลุล่วง ปัจจุบนัมีก าลงัพลประเภทนายทหารชั้นประทวน จ านวน 912 นาย จากก าลงัพลทั้งส้ิน 
1,466 นาย คิดเป็นร้อยละ 62 ( ขอ้มูล ณ ตุลาคม ปีงบประมาณ 2559 ) เม่ือพิจารณาความผกูพนัต่อ
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องค์การของก าลังพลในหน่วยบัญชาการทหารพฒันา พบว่าในปัจจุบันนายทหารชั้นประทวน             
ไดมี้ความพยายามโยกยา้ยไปอยูใ่นต าแหน่งต่าง ๆ ของส่วนราชการอ่ืน หรือแมก้ระทัง่ลาออกไป 
เพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตวัเป็นจ านวนมาก ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ย่อมสะทอ้นให้เห็นว่าความ
ผูกพนัต่อองค์การของนายทหารชั้นประทวนของหน่วย อยู่ในระดบัสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง      
ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงาน เป็นการเพิ่มภาระงานให้กบัก าลงัพลท่ียงัคงอยู่ ส่งผลให้การ
ปฏิบติังานไม่ต่อเน่ือง และขาดประสิทธิภาพในการท างาน 
 
  ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหาร
ชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย เพื่อน าผลการศึกษามาใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมให้กบัก าลงัพลมีความผกูพนัต่อหน่วยงานมากยิง่ข้ึน พร้อมท่ีจะทุ่มเทและ
เสียสละอุทิศตนใหก้บัหน่วยงาน เพื่อความส าเร็จในการด าเนินการตามภารกิจต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการ
ทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย  
 
 2.  เพื่อศึกษาระดบัความความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้นประทวน 
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย 
 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย 
 
 

สมมติฐาน 
 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้นประทวน  หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
กองบญัชาการกองทพัไทย มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 จากการตรวจเอกสารแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
 
 ตัวแปรอิสระ (X) คือ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ทั้ง 10 ดา้น 
โดยน าทฤษฎีของ Herzberg (1891) มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี  
 
 ตัวแปรตาม (Y) คือ ความผกูพนัต่อองคก์าร โดยน าแนวคิดของ Steers and Porter (1977) 
มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี 
 
 ตัวแปรอสิระ (X)       ตัวแปรตาม (Y) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหารช้ันประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทพัไทย  

1. ความส าเร็จในการท างาน  
2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
3. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
4. ความรับผดิชอบ 
5. ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
6. นโยบาย/แผนและการบริหารงาน 
7. เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู 
8. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ เพื่อน 

            ร่วมงาน 
9. สภาพการปฏิบติังาน 
10. ความมัน่คงในการปฏิบติังาน   

ความผูกพนัต่อองค์การ 
1. ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ ท่ีจะ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์าร 

2. ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามเพื่อองคก์ารอยา่งสุด
ความสามารถ 

3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะ
คงไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิกใน
องคก์าร 
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วธิีการศึกษา 
 
  การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเร่ือง “ ความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการทหารชั้นประทวน 
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย ” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาไดก้ าหนดวิธีการและ
อุปกรณ์ในการศึกษา ประกอบดว้ยประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติ
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 
 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหาร
พฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด  912  นาย (ขอ้มูล ณ ตุลาคม ปีงบประมาณ 
2559) ซ่ึงผูศึ้กษาไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาตามวิธีของ Yamane’s ไดจ้  านวน
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จ านวน  279  นาย  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
  การศึกษาถึงความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการ
ทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 
  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการ
ทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย ทั้ง 10 ดา้น ได้แก่ 
ความส าเ ร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ              
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน นโยบาย/แผนและการบริหารงาน เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล 
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน สภาพการท างานและความมัน่คงในงาน 
 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการทหารชั้นประทวน 
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่อยา่งแรง
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กลา้ ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อองคก์าร 
อยา่งสุดความสามารถ และความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกในองคก์าร 
 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของขา้ราชการชั้นประทวน      
หน่วยบัญชาการทหารพฒันา กองบัญชาการกองทัพไทย ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดให้ผูต้อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
  1.  การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาก
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไปเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษา
คน้ควา้อิสระเพื่อท าการตรวจ สอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของค าถาม
ในแต่ละขอ้ว่าเป็นไปตามตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาคร้ังน้ีหรือไม่ หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงเพื่อ
ด าเนินการในขั้นต่อไป  
   
  2.  การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัท าการหาความเช่ือมัน่โดยน าแบบสอบถามไป
ทดสอบก่อนทดสอบจริง (Try-out) กบัประชากรในกลุ่มท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีตอ้งการ  
จะศึกษา จ านวน 30 ราย ได้แก่  ข้าราชการทหารชั้ นประทวนของกองพันทหารส่ือสาร
กองบญัชาการกองทพัไทย แล้วน ามาทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธีการหา
ความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency Method) และหาค่าความเช่ือมัน่รวม โดยใช้วิธีการของ 
Cronbachs’ Alpha Coefficient ซ่ึงผลการวิเคราะห์ท าให้ไดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของข้าราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
กองบญัชาการกองทพัไทย เท่ากบั .877 และแบบสอบถามความผกูพนัต่อองค์การของขา้ราชการ
ทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย เท่ากบั .776 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 1.  ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการอธิบาย
เก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และความผกูพนัต่อองคก์าร ของขา้ราชการทหารชั้นประทวน 
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย 
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 2.  การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
ของขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย ส าหรับ
ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ี ก าหนดไวท่ี้ระดบั .05 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 1. ประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8      
อายุ 31-40 ปี จ  านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 147 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.7 ส่วนใหญ่มีระดบัชั้นยศจ่าสิบตรี - จ่าสิบเอก จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 
มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 15 ปี ข้ึนไป จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4  และส่วนใหญ่มี
เงินเดือนท่ีไดรั้บ 10,001 บาท - 15,000 บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2  
 
 2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้นประทวน 
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄
= 3.42) และเม่ือพิจารณาระดบั ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานและดา้นความมัน่คงในการปฏิบติังาน     
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄= 4.13) รองลงมา คือ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (x̄= 4.12) และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นสภาพการปฏิบติังาน(x̄= 3.35) 
 
 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้นประทวน          
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก        
(x̄= 3.99) และเม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนั ต่อองคก์ารของขา้ราชการทหาร
ชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทยเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความ
เต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์การอย่างสุดความสามารถ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄= 4.03) 
รองลงมา คือ ดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกในองคก์าร(x̄= 4.01) 
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององคก์าร (x̄= 3.92)  
 
 4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและความคิดเห็นอ่ืน ๆ จากกลุ่มตวัอย่างข้าราชการทหาร               
ชั้นประทวนของหน่วยบญัชาการทหารพฒันา จ านวน 279 นาย  มีผูแ้สดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน 19 นาย คิดเป็นร้อยละ 6.8 โดยผูต้อบแบบสอบถามเสนอว่า  
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ผูบ้งัคบับญัชาควรพิจารณาการเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน ดว้ยความยุติธรรม ไม่ใชร้ะบบ
อุปถมัภ์ เพื่อไม่ให้เกิดความเหล่ือมล ้าต่อกนั อีกทั้งการพิจารณาดา้นสวสัดิการต่างๆ เช่น สวสัดิการ
บา้นพกัอาศยั ควรพิจารณาจากข้าราชการชั้นผูน้้อยก่อนตามล าดับ รวมถึงหน่วยงานควรส่งเสริม        
ให้ก าลังพลมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เช่น การจดัให้มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้         
ในสายงานต่างๆ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและทนัสมยัมากยิง่ข้ึน 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 จากสมมติฐาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้ นประทวน                 
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร     
เม่ือพิจารณาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารชั้นประทวน                 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า                 
ในภาพรวมปัจจยัท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ ในทางบวก (r = .513) 
กับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหาร ชั้ นประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบญัชาการกองทพัไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
และสามารถจ าแนกตามรายดา้นไดด้งัน้ี  
 
  1.  ดา้นความส าเร็จในการท างาน พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จ
ในการท างาน  มีความสัมพนัธ์ในทางบวก กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหาร ชั้นประทวน 
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทยในภาพรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ  .05 โดย มีค่ าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ เท่ ากับ  .386 เ ม่ื อพิ จารณารายด้าน  พบว่า                     
ด้านความส าเร็จในการท างาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความเช่ือมัน่
อยา่งแรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม
เพื่อองคก์ารอยา่งสุดความสามารถ ดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก
ในองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .365, .202, 

.381 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 2.  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนับถือ มีความสัมพนัธ์ในทางบวก กบัความผูกพนัต่อองค์การของข้าราชการทหาร      
ชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทยในภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ .290 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า     
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การ ด้านความ
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เช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามเพื่อองคก์ารอยา่งสุดความสามารถ ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก          
ในองค์การ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .276, .162, 
.273 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 3.  ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
มีความสัมพนัธ์ในทางบวก กบัความผกูพนัต่อองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหาร
ชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทยในภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ .311 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า          
ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความเช่ือมัน่อยา่ง
แรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท ความพยายามเพื่อ
องค์การอย่าง สุดความสามารถ ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไว ้ซ่ึงความเป็นสมาชิก       
ในองค์การ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .452, 
.133, .228 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 4. ดา้นความรับผดิชอบ พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบมีความ 
สัมพนัธ์ในทางบวก กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการ
ทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทยในภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .313 เ ม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด ้านความรับผิดชอบ                     
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์การ ด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า ท่ีจะยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร และดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก
ในองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .414, .283 
ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อองคก์าร
อยา่งสุดความสามารถนั้น ดา้นความรับผิดชอบไมมี่ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นน้ี  
  
 5.  ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความ 
กา้วหนา้ในต าแหน่งงานมีความสัมพนัธ์ในทางบวก กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหาร
ชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทยในภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .525 เม่ือพิจารณา รายด้าน พบว่า     
ด้านความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์าร ดา้นความ
เช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ดา้นความเต็มใจ ท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามเพื่อองคก์ารอยา่งสุดความสามารถ ดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็น
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สมาชิกในองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .464, 
.460, .318 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 6.  ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน            
ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์ในทางบวก กบัความผกูพนัต่อองค์การของ
ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทยในภาพรวม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .150 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้ งไว้ เ ม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  ด ้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน                       
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์การ ด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า ท่ีจะยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร และดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก
ในองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .234, .196 
ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว้  แต่ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม               
เพื่อองค์การอย่างสุดความสามารถนั้น ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ไม่มีความสัมพนัธ์         
กบัความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นน้ี  
 
 7.  ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน                   
ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การของ
ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทยในภาพรวม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ .338 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่า เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์การ       
ด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจ           
ท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์การอย่างสุดความสามารถ ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้า            
ท่ีจะคงไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกในองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .221, .294, .263 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  
 8.  ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน พบว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั
ความผกูพนัต่อองค์การของขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการ
กองทพัไทยในภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 
.154 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด ้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้ งัคบับญัชาและเพื ่อนร่วมงาน 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความผูกพนัต่อองค์การ ด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้า ท่ีจะยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร และดา้นความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก



12 

ในองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .338, .141 
ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อองคก์าร
อย่างสุดความสามารถนั้ น ด ้านความสัมพนัธ์ก บัผู บ้ งัคบับญัชาและเพื ่อนร่วมงานไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นน้ี  
 
 9.  ดา้นสภาพการปฏิบติังาน พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นสภาพการปฏิบติังาน 
มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วย
บญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทยในภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .511 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ด้านสภาพการปฏิบติังาน  
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การ ด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าท่ีจะยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ดา้นความเต็มใจ ท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์การอย่างสุด
ความสามารถ ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกในองค์การ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .540, .184, .564 ตามล าดบั 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 10. ดา้นความมัน่คงในการปฏิบติังาน พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความมัน่คง
ในการปฏิบตัิงาน มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการทหาร
ชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทยในภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .353 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ด้าน
ความมัน่คงในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร         ดา้นความ
เช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารและดา้นความปรารถนาอยา่งแรง
กล้าท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก ในองค์การ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .425, .406 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ดา้นความ
เต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์การอย่างสุดความสามารถนั้น ด้านความมั่นคงในการ
ปฏิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นน้ี 
 

ข้อวจิารณ์  
 
 ผลจากการศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการ
ทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย กรณีศึกษา ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการ
ทหารพฒันา จ านวน 279 นาย ผูศึ้กษามีขอ้คิดเห็นและขอ้วจิารณ์ดงัต่อไปน้ี 
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ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 
 จากผลการศึกษาพบวา่ ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x̄=3.81)                  
และจากการศึกษาสามารถพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็น
รายดา้นไดด้งัน้ี 
  
  1. ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและเพือ่นร่วมงาน 
 
 ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความ 
สัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄=4.13) โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา่   
ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานได้ เป็นประเด็นท่ีได้รับความพึงพอใจจาก
ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหน่วย
บญัชาการทหารพฒันา เป็นหน่วยงานท่ีมีขนาดใหญ่ มีกองฝ่ายหลายกองฝ่าย ซ่ึงการปฏิบติังานนั้น        
ตอ้งอาศยัการบูรณาการร่วมกนั เพื่อให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  รวมถึงเม่ือตอ้งการความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ก็ได้รับการตอบรับในการช่วยเหลือเป็นอย่างดี จึงท าให้ก าลงัพลมี
ความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมาก                 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (1891 อา้งใน  เอกสุริยะ ประเสริฐศรี, 
2556: 24) โดยกล่าวไวว้า่ทฤษฎีน้ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ทฤษฎีการจูงใจและธ ารงรักษา ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา        
ไวว้า่ คือ ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูป้ฏิบติังาน ท่ีสามารถปฏิบติังานร่วมกนัดว้ย
ความเข้าใจ และความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน คือ การท่ีบุคคลมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อเพื่อน
ร่วมงาน โดยการท่ีสามารถร่วมงานกนัและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนันั่นเอง และจากการศึกษาพบว่า
ประเด็นท่ีขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความพึงพอใจในระดบัต ่าท่ีสุด 
คือ ท่านได้รับค าปรึกษาจากผู ้บังคับบัญชาเ ม่ือมีปัญหาในการท างานอยู่ เสมอ ทั้ ง น้ีอาจ                  
สืบเน่ืองมาจากในการปฏิบติังานนั้น ย่อมเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ ในบางกรณีอาจเป็น
ปัญหาท่ีใหญ่เกินกว่าจะแก้ไขได้ด้วยตนเอง ก าลังพลจึงต้องขอค าปรึกษาและแนวทางในการ
แกปั้ญหาจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจและมองเห็นแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาไดค้รอบคลุมกวา่  แต่อยา่งไรก็ตามผูบ้งัคบับญัชามกัจะเพิกเฉย ยงัไม่สามารถตอบสนองต่อ
ปัญหาของก าลงัพลเท่าท่ีควร จึงท าใหก้ าลงัพลเกิดความเครียดและวติกกงัวลกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน    
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 2. ด้านความส าเร็จในการท างาน 
 
 ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความ 
ส าเร็จในการท างาน มีค่าเฉล่ียรองลงมา (x̄= 4.12) โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่า ท่านไดใ้ช้ความรู้
ความสามารถของท่านอยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหง้านท่ีรับผดิชอบส าเร็จ เป็นประเด็นท่ีไดรั้บความพึงพอใจจาก
ข้าราชการทหารชั้ นประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มากท่ีสุด ทั้ ง น้ี อาจเน่ืองมาจาก
ผูป้ฏิบติังาน ส่วนใหญ่ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
ส าเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีการวางแผนการปฏิบติังานล่วงหนา้ เพื่อให้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด
ไว ้ จึงท าให้งานท่ีได้รับมอบหมายส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จในระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (1891 อา้งใน  เอกสุริยะ ประเสริฐศรี, 2556: 24) โดยกล่าว
ไวว้า่ทฤษฎีน้ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ทฤษฎีการจูงใจและธ ารงรักษา ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยได้กล่าวถึงความส าเร็จในการท างานไวว้่า  คือ การท่ีบุคคล
ได้รับอิสระในการท างานตามความรู้ความสามารถของตน จนประสบผลส าเร็จ เกิดเป็นความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานนั้น และจากการศึกษาพบวา่ประเด็นท่ีขา้ราชการทหารชั้นประทวน        
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความพึงพอใจในระดับต ่าท่ีสุด คือ เม่ือท่านเผชิญกบัปัญหาหรือ
อุปสรรคในการปฏิบติังาน ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี อาจสืบเน่ืองมาจากผูป้ฎิบติังาน
ส่วนใหญ่จะปฏิบติังานท่ีรับผดิชอบ ตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาเท่านั้น  เม่ือเกิดปัญหาจึงอาจคิดวา่
ไม่ใช่ความรับผดิชอบของตน จึงท าใหไ้ม่เกิดการเรียนรู้ต่อการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคเท่าท่ีควร  
 
 3. ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 
  
 ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความ 
มัน่คงในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย (x̄=4.12) โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่า ท่านรู้สึกมัน่คงในต าแหน่ง
หน้าท่ีการงานท่ีท่านท าอยู่ เป็นประเด็นท่ีได้รับความพึงพอใจจากขา้ราชการทหารชั้นประทวน                     
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มากท่ีสุด ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ก าลังพลมีความรู้สึกเช่ือมั่นว่า              
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยงานท่ีมีความมั่นคงท่ีสุด รวมถึงมีต าแหน่งหน้า ท่ี               
การงานท่ีมัน่คง ส่งผลให้ความพึงพอใจในด้านความมัน่คงในการปฏิบติังานอยู่ในระดับมาก         
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544) ไดศึ้กษาปัจจยัมีผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานว่ามี 3 ประการ คือ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัด้านงาน และปัจจยัดา้นการจดัการ       
โดยได้กล่าวไวว้่า ความมัน่คงในการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัด้านการจดัการ ท่ีถือเป็นสวสัดิการ          
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานอยา่งมาก 
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 4. ด้านความรับผดิชอบ 
  
 ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ดา้นความ
รับผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย (x̄=3.87) โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่า ท่านสามารถปฏิบติังานจนแล้วเสร็จ     
โดยไม่มีงานคา้ง เป็นประเด็นท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการ
ทหารพัฒนา มากท่ีสุด ทั้ งน้ี อาจเน่ืองมาจากทหารให้ความส าคัญกับเร่ืองความตรงต่อเวลา
ค่อนขา้งมาก เพราะเช่ือวา่เป็นเร่ืองของความปลอดภยัในการรักษาประเทศ การปฏิบติัภารกิจต่างๆ
จึงจะผดิพลาดไม่ได ้ จนกลายเป็นการปลูกฝังเร่ืองความตรงต่อเวลา จึงส่งผลไปถึงการปฏิบติังานวา่
ตอ้งเสร็จตรงตามเวลาท่ีก าหนด ส่งผลให้ความพึงพอใจในดา้นความรับผิดชอบอยู่ในระดบัมาก 
และผลการศึกษาพบว่าประเด็นท่ีข้าราชการทหารชั้ นประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา                 
มีความพึงพอใจในระดบัต ่าท่ีสุด คือ ท่านมีอ านาจในการตดัสินใจในขอบเขตงานท่ีท่านรับผิดชอบ
อยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ี เน่ืองมาจากผูป้ฏิบติังานมีอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจในงานท่ีตนรับผดิชอบไดเ้พียง
ระดบัหน่ึงเท่านั้น และถึงแมว้่าผูป้ฏิบติังานได้ตดัสินใจตามอ านาจหน้าท่ีของตนไปแล้ว  ก็สามารถ
เปล่ียนแปลงไดเ้สมอ หากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงตอ้งการเปล่ียนแปลง เพราะผูท่ี้มีอ านาจการตดัสินใจ
สูงสุดท่ีแทจ้ริง  ก็คือผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง ซ่ึงบางคร้ังอาจท าให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกวา่ อ านาจหนา้ท่ี
ในการตดัสินใจในงานท่ีตนเองไดรั้บนั้นไม่มีความหมาย 
 
 5. ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 
  
 ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นนโยบาย/ 
แผนและการบริหารงาน มีค่าเฉล่ีย (x̄=3.82) โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา่ หน่วยงานของท่านมีสาย
การบงัคบับญัชาและมอบอ านาจ อยา่งชดัเจน เป็นประเด็นท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากขา้ราชการทหาร
ชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มากท่ีสุด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากหน่วยบญัชาการทหาร
พฒันา มีนโยบายกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั การบริหารงานท่ีชัดเจน เอ้ือต่อการปฏิบติังานของก าลงัพล 
ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ก าลงัพลจึงมีความพึงพอใจในดา้นนโยบาย/แผน
และการบริหารงานอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (1891 
อา้งใน  เอกสุริยะ ประเสริฐศรี, 2556: 24) โดยกล่าวไวว้า่ทฤษฎีน้ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ทฤษฎีการจูง
ใจและธ ารงรักษา ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยไดก้ล่าวถึง
นโยบาย/และการบริหารงาน คือ การบริหารจดัการองค์การ ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบาย
องคก์าร และผลการศึกษาพบวา่ประเด็นท่ีขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
มีความพึงพอใจในระดบัต ่าท่ีสุด คือ ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายต่างๆ ของหน่วยงานน้อย 
นั้นอธิบายไดว้า่ เน่ืองจากประเด็นดงักล่าวเป็นค าถามเชิงลบ การท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยนอ้ย
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ท่ีสุดในขอ้ค าถามน้ีจึงเป็นผลดี ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย
ต่างๆ ของหน่วยงานพอสมควร อาจเน่ืองมาจากนโยบายท่ีหน่วยงานได้ก าหนดออกมานั้ น               
มีการปรับปรุงนโยบายให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั และมีการแจง้ให้ก าลงัพลทราบถึง
นโยบายต่างๆของหน่วยงานอยา่งทัว่ถึง 
 
 6. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
  
 ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีค่าเฉล่ีย (x̄= 3.71)โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา่ เพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน
ของท่านยอมรับในความรู้ความสามรถของท่าน เป็นประเด็นท่ีไดรั้บความพึงพอใจจากขา้ราชการ
ทหารชั้นประทวน  หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มากท่ีสุด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากผูป้ฏิบติังานท่ี
ปฏิบติังานอยู่ในหน่วยงานส่วนใหญ่ได้รับการคดัเลือกเขา้รับราชการ ตรงต าแหน่งตามความรู้
ความสามารถของตน จึงท าให้มีความช านาญในสายงานของตนเองเป็นอย่างมาก ท าให้ผลการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพและอยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลเพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถในท่ีสุด                
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg (1959 อ้างใน จันทร์แรม พุทธนุกูล, 2554: 27)                     
ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานไวว้า่ หน่ึงในนั้นคือ การไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ สามารถเป็นท่ีปรึกษาให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานไดอ้ยูเ่สมอ องคก์าร 
และผลการศึกษาพบวา่ประเด็นท่ีขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความ
พึงพอใจในระดับต ่ า ท่ี สุด  คือ  ผู ้บังคับบัญชามักจะขอค าป รึกษาหา รือจากท่ าน เสมอ                       
อาจเน่ืองมาจาก ในระบบของขา้ราชการทหารผูบ้งัคบับญัชา จะมีทีมท่ีปรึกษา ฝ่ายเสนาธิการ  และกอง
ฝ่ายอ านวยการ ตามล าดับชั้ น เป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อผูบ้ ังคับบัญชาในขั้นต้น              
ท าให้การท่ีผู ้บังคับบัญชาจะขอค าปรึกษาหารือจากนายทหารชั้ นประทวน ซ่ึงอยู่ในฐานะ
ผูป้ฏิบติังานจึงมีไม่มากนกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Fayol ไดก้ล่าววา่หลกัทัว่ไปเพื่อใชส้ าหรับ
เป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับผูบ้ริหาร ไว ้ 14 ขอ้ หน่ึงในนั้นคือ หลกัของการธ ารงไวซ่ึ้งสายงาน คือ     
ดว้ยหลกัการบงัคบับญัชา จากระดบัสูงมายงัระดบัต ่า ดว้ยสายการบงัคบับญัชาน้ี จะช่วยอ านวยการ         
ใหก้ารบงัคบับญัชา เป็นไปตามหลกัผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว 
 
 7. ด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  
 ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัด้าน
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั มีค่าเฉล่ีย (x̄= 3.67) โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา่ ลกัษณะงานท่ีท่านปฏิบติัอยู ่       
ตอ้งติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่านมกัจะไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี เป็นประเด็นท่ี
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ไดรั้บความพึงพอใจจากขา้ราชการทหารชั้นประทวน  หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มากท่ีสุด ทั้งน้ี                 
อาจเน่ืองมาจากหน่วยบญัชาการทหารพฒันา เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการพฒันาประเทศ        
และผลงานท่ีผ่านมาก็เป็นท่ีประจกัษ์อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้หน่วยไดรั้บความไวว้างใจจากส่วน
ราชอ่ืนๆ  จึงส่งผลใหก้ารติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นไปดว้ยความราบร่ืน และไดรั้บ
การสนบัสนุนเพื่อให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงดว้ยดีเสมอมา  และผลการศึกษาพบวา่ประเด็นท่ีขา้ราชการ
ทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความพึงพอใจในระดบัต ่าท่ีสุด คือ ท่านไม่สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งอิสระ เน่ืองจากกฎระเบียบมีความเคร่งครัดเกินไป ซ่ึงอธิบายไดว้า่ เน่ืองจากประเด็น
ดงักล่าวเป็นค าถามเชิงลบ การท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยน้อยท่ีสุดในขอ้ค าถามน้ีจึงเป็นผลดี 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถาม สามารถท างานได้อย่างอิสระพอสมควร โดยท่ีกฎระเบียบ
ไม่ไดเ้คร่งครัดจนเกิดไปและไม่ส่งผลเสียต่อการปฏิบติังาน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการท างานภายใต้
กฎระเบียบนั้น ท าใหก้ารท างานเป็นเอกภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  ผูป้ฏิบติังานรู้ขอบเขต
ในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน อีกทั้งยงัสามารถควบคุมความผิดพลาดของงานท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดดี้กวา่
การท่ีท างานแบบไม่มีกฎระเบียบ  และอีกประเด็นหน่ึง  คือ งานท่ีท่านปฏิบติัอยู่มีความน่าสนใจ 
แปลกใหม่และท้าทาย  เป็นประเด็นท่ีได้รับความพึงพอใจจากข้าราชการทหารชั้ นประทวน          
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา ในระดับต ่ารองลงมา ทั้ งน้ี  อาจเน่ืองมาจากในสายงานของทหาร
ค่อนขา้งมีกฎระเบียบท่ีตายตวั งานท่ีปฏิบติัอยู่จึงไม่ใช่งานท่ีผูป้ฎิบติังานจะท าส่ิงแปลกใหม่และ     
ท้าทายได้มากนัก จึงท าให้ความพึงพอใจในด้านน้ี อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (1891 อา้งใน  เอกสุริยะ ประเสริฐศรี, 2556: 24) โดยกล่าว
ไวว้า่ทฤษฎีน้ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ทฤษฎีการจูงใจและธ ารงรักษา ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยได้กล่าวถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คือ ลักษณะงานท่ีได้รับ
มอบหมายตรงตามความรู้ความสามารถ ความถนดัและมีความน่าสนใจและความเหมาะสมของ
ปริมาณภาระงาน 
 
 8. ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกือ้กูล 
  
 ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นเงินเดือน
และผลประโยชน์เก้ือกูล มีค่าเฉลี่ย (x̄=3.60) โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่า ท่านได้รับการดูแล
ส่งเสริม ดา้นสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การออกก าลงักาย เช่น แอโรบิค  เป็นประเด็นท่ี
ไดรั้บความพึงพอใจจากขา้ราชการทหารชั้นประทวน  หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มากท่ีสุด ทั้งน้ี 
อาจเนื่องมาจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง ไดม้ีนโยบายในการส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ก าลงัพล       
โดยการตรวจสุขภาพประจ าปี การทดสอบร่างกายปีละ 6 คร้ัง เพื่อประเมินตนเองและเก็บเป็นสถิติ
ของหน่วยงาน รวมถึงการก าหนดใหก้ าลงัพลออกก าลงักายเป็นประจ าทุกวนัพุธ ท าใหก้ าลงัพลรู้สึก
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วา่ผูบ้งัคบับญัชามีความห่วงใยและใส่ใจ จึงส่งผลให้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ French (อา้งถึงใน พิชิต พิทกัษ์เทพสมบติั, 2552: 24) ไดใ้ห้ความเห็นว่า การท่ี
คนท างานหรือลูกจา้ง ในหน่วยงานหรือองค์การใดจะบงัเกิดความพึงพอใจในงานของเขาหรือไม่
นั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของเขาเองว่างานท่ีเขาท านั้น โดยส่วนรวมแลว้ไดส้นองความตอ้งการ
ในด้านต่าง ๆ เพียงใด และได้จ  าแนกปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะสนองตอบความต้องการในด้านต่าง ๆ        
ของคนงานและลูกจา้งท่ีจะก่อให้เกิดความพึงพอใจไวว้่า หน่ึงในนั้นคือ สวสัดิการและประโยชน์
เก้ือกูลท่ีดี  และผลการศึกษาพบว่าประเด็นท่ีข้าราชการทหารชั้ นประทวน หน่วยบัญชาการ             
ทหารพฒันา  มีความพึงพอใจในระดบัต ่าท่ีสุด คือ ท่านคิดว่าการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนไม่มี 
ความยุติธรรม ซ่ึงอธิบายได้ว่า เ น่ืองจากประเด็นดังกล่าวเป็นค าถามเชิงลบ การท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามเห็นดว้ยน้อยท่ีสุดในขอ้ค าถามน้ีจึงเป็นผลดี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถาม 
ย ัง ค ง เ ห็ น ว่ า  ก า ร พิ จ า รณ า เ ล่ื อ น ขั้ น เ งิ น เ ดื อ น ยัง มี ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม อ ยู่ พ อ ส ม ค ว ร                                     
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า 
ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันาส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ถึง 15 ปี แต่กลบัพบวา่ส่วนใหญ่  มีเงินเดือนท่ีไดรั้บ 10,001 บาท - 15,000 บาท ซ่ึงถือวา่ค่อนขา้ง
นอ้ยและไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในสภาวเศรษฐกิจในปัจจุบนั และอีกประเด็นหน่ึง  คือ ท่านคิด
วา่การท่ีท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์องหน่วย ท าให้ท่านมีเงินออมมากข้ึน  เป็นประเด็นท่ี
ได้รับความพึงพอใจจากข้าราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา ในระดับต ่า
รองลงมา ทั้งน้ี  อาจสืบเน่ืองเน่ืองมาจากขา้ราชการทหารชั้นประทวน ไดร้ับเงินเดือนที่ค่อนขา้ง
น้อย ท าให้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ประกอบกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยบญัชาการ      
ทหารพฒันา มีนโยบายให้ก าลงัพลท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถกูยืมเงินไดใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีถูก
กว่าท่ีอ่ืน อีกทั้งยงัสามารถหักเงินคืนไดจ้ากเงินเดือนอตัโนมตัิ ท  าให้ขา้ราชการทหารชั้น
ประทวนส่วนใหญ่ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์มกัจะมีการกูย้ิมเงินมากกว่าการฝากเงิน 
 
 9. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
  
 ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความ 
กา้วหนา้ในต าแหน่งงาน มีค่าเฉล่ีย (x̄=3.58) โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา่ ท่านคิดวา่ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ี
ท่านปฏิบติัอยู่ท  าให้ท่านสามารถพฒันาและเพิ่มความรู้ให้แก่ตวัท่านเอง ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีได้รับ
ความพึงพอใจจากข้าราชการทหารชั้นประทวน  หน่วยบัญชาการทหารพฒันา มากท่ีสุด ทั้ง น้ี                 
อาจเน่ืองมาจากทั้งน้ี หน่วยงานมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ขา้ราชการได้ศึกษาต่อ ได้รับการ
อบรม และพฒันาความรู้ประสบการณ์เพิ่มเติม จึงส่งผลให้ความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าวอยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ French (อา้งถึงใน พิชิต พิทกัษ์เทพสมบติั, 2552: 24)          
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ไดใ้หค้วามเห็นวา่ การท่ีคนท างานหรือลูกจา้ง ในหน่วยงานหรือองคก์ารใดจะบงัเกิดความพึงพอใจ
ในงานของเขาหรือไม่นั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของเขาเองวา่งานท่ีเขาท านั้น โดยส่วนรวมแลว้ได้
สนองความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ เพียงใด และไดจ้  าแนกปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะสนองตอบความตอ้งการ
ในดา้นต่าง ๆ ของคนงานและลูกจา้งท่ีจะก่อให้เกิดความพึงพอใจไวว้่า หน่ึงในนั้นคือ มีโอกาส
กา้วหนา้ คือมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่ง เล่ือนขั้น ข้ึนค่าจา้ง เงินเดือน และเพิ่มพูนคุณวุฒิ และจากผล
การศึกษาพบวา่ประเด็นท่ีขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความพึงพอใจ
ในระดบัต ่าท่ีสุด คือ บ่อยคร้ังท่ีท่านรู้สึกว่าท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งอยา่งโปร่งใส
และเป็นธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถาม ไดแ้สดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมว่า ผูบ้งัคบับญัชาควรพิจารณาการเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือนดว้ยความ
ยุติธรรม ไม่ใช้ระบบอุปถมัภ์  เพื่อไม่ให้เกิดความเหล่ือมล ้ าต่อกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนายทหาร
ชั้นประทวนรู้สึกวา่ ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม และคิดวา่การพิจารณาเล่ือนขั้นนั้นไม่ไดพ้ิจารณาจาก
ผลการปฏิบติังาน แต่เป็นการใชร้ะบบอุปถมัภม์ากกวา่ และอีกประเด็นหน่ึง คือ ท่านคิดวา่ต าแหน่ง
หนา้ท่ีท่ีท่านปฏิบติัอยูส่ามารถสร้างผลงาน เพื่อเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เป็นประเด็นท่ีไดรั้บความพึง
พอใจจากข้าราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา ในระดับต ่ารองลงมา ทั้งน้ี       
อาจสืบเน่ืองเน่ืองมาจาก ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีท่านปฏิบติัอยูส่ามารถสร้างผลงานให้ตวัท่านไดใ้นระดบั
หน่ึง แต่ในทางทหารแลว้การเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ไม่ไดม้าจากการสร้างผลงานเพียงอย่างเดียว   
ซ่ึงก่อนจะเล่ือนต าแหน่งไดน้ั้นตอ้งมีขั้นเงินเดือนและระยะการครองยศตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจึงจะ
สามารถเล่ือนขั้นท่ีสูงข้ึนได ้รวมถึงตอ้งมีอตัราและต าแหน่งท่ีจะบรรจุวา่งดว้ย 
 
 10. ด้านสภาพการปฏิบัติงาน 
 
 ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นสภาพ
การปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (x̄=3.41) โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่า หน่วยงานของท่าน                   
มีจ  านวนผู ้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับจ านวนงาน เป็นประเด็นท่ีข้าราชการทหารชั้ นประทวน             
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความพึงพอใจในระดบัต ่าท่ีสุด  ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากเร่ืองของจ านวน
ผูป้ฏิบติังานบางกองฝ่าย มีจ านวนผูป้ฏิบติังานไม่เหมาะสมกับจ านวนงาน ท าให้ผูป้ฏิบติังาน            
ในส่วนนั้น ตอ้งรับภาระงานมากเกินไป อีกทั้ง บางกองฝ่ายถึงแมจ้ะมีจ านวนรายช่ือผูป้ฏิบติังาน
มากก็จริง แต่ในความเป็นจริงกลบัเป็นเพียงช่ือท่ีมาอยูใ่นต าแหน่งเท่านั้น แต่ตวัผูป้ฏิบติังานกลบัถูก
ยืมตวัไปช่วยราชการท่ีหน่วยงานอ่ืน จึงท าให้ต าแหน่งนั้นไม่มีคนมาปฏิบติังานจริง และท าให้คน
อ่ืนไม่สามารถปรับลงต าแหน่งน้ีแทนได ้ จึงส่งผลให้ความพึงพอใจในประเด็นดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่า 
และประเด็นท่ีได้รับความพึงพอใจจากขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา      
ในระดบัต ่ารองลงมา อีกประเด็นหน่ึง คือ ท่านไม่ไดรั้บอิสระในการคิดสร้างสรรคง์าน ซ่ึงอธิบายได้
วา่ เน่ืองจากประเด็นดงักล่าวเป็นค าถามเชิงลบ การท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยน้อยท่ีสุดในขอ้
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ค าถามน้ีจึงเป็นผลดี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถาม  คิดว่าตนเองได้รับอิสระในการคิด
สร้างสรรค์งานพอสมควร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงเท่าไหร่นกั เพราะทหารถูกจ ากดัดว้ย
กฎระเบียบและนโยบายต่างๆ และกฎระเบียบบางส่วนก็ไม่เอ้ือต่อการปฏิบติังานเท่าไหร่นกั ท าให้
ผูป้ฏิบติังานไม่สามารถแสดงศกัยภาพในการท างานไดอ้ย่างเต็มท่ี และผลการศึกษาพบว่า ประเด็นท่ี
ได้รับความพึงพอใจจากขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มากท่ีสุด คือ 
หน่วยงานของท่านมีส่ิงอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์การปฏิบติังานท่ีทนัสมยัและเพียงพอต่อ
การใช้งาน ทั้งน้ี  อาจเน่ืองมาจากหน่วยงานมีส่ิงอ านวยความสะดวกทีทนัสมยั และเพียงพอต่อการ     
ใช้งาน อีกทั้งอาคารกองบญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา ยงัเป็นอาคารตน้แบบของการการ
ประหยดัพลังงาน  มีลักษณะโปร่งแสง ภายในตึกและห้องท างานจึงมีแสงสว่างจากแสงอาทิตย ์        
ควบคู่กบัพลงังานไฟฟ้า ท าให้อาคารมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ เอ้ือต่อการปฏิบติังานเป็นอยา่งยิ่ง รวมถึง
ผูบ้งัคบับญัชาไดป้รับปรุงห้องอาหารให้ถูกสุขอนามยั และปรับปรุงห้องน ้ าทุกชั้นให้มีความสะอาด
พร้อมใช้งาน ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ Gilmer (1971 อา้งใน จนัทร์แรม พุทธนุกูล, 2554: 28) 
อธิบายถึงองคป์ระกอบ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงานไว ้ 10 ประการ หน่ึงในนั้น
คือ ดา้นสภาพการท างาน ไดก้ล่าวไวว้า่ สภาพอุณหภูมิ แสง เสียง ห้องท างาน ห้องน ้ า ห้องอาหาร 
ชัว่โมงการท างาน จ านวนผูป้ฏิบติังาน ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ลว้นมีผลต่อความพึงพอใจในงาน  
 
  
ความผูกพนัต่อองค์การ 
 
 จากผลการศึกษาพบวา่ ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานมาก (x̄= 3.72) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ สมจิตร จนัทร์เพญ็ (2557) ไดศึ้กษาความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ท่ี สถาบนั
พฒันาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า โดยรวมแล้วเจา้หน้าท่ี สถาบนั
พัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับค่อนข้างสูง                  
และจากการศึกษาสามารถพิจารณาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นรายดา้น     
ไดด้งัน้ี  
 
 1. ด้านความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้า ทีจ่ะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
 
 ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความ 
เช่ือมัน่อย่างแรงกล้า ท่ีจะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (x̄=3.89) 
โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่า ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่าน เป็นหน่วยงานชั้นเยี่ยมของกองทพัไทย         
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เป็นประเด็นท่ีขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา เห็นด้วยมากท่ีสุด ทั้งน้ี       
อาจเน่ืองมาจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยงานชั้ นเยี่ยมของกับกองทัพไทย                        
และเป็นหน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับจากส่วนราชการ ว่าสามารถปฏิบติัภารกิจได้อย่างดีเยี่ยม
รวมถึงได้รับค าช่ืนชมชมจากผูบ้ ังคับบัญชาระดับสูงอยู่บ่อยคร้ัง จึงท าให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกว่า           
ตนไดป้ฏิบติังานในหน่วยงานชั้นเยี่ยมของกบักองทพัไทยอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Mowday et al. (1982 อา้งใน สันตฤ์ทยั ล่ิมวีรพนัธ์, 2550: 27) ไดเ้สนอแนวความคิดดา้นทศันคติวา่ 
เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร หรือมีความตอ้งการท่ีจะท างาน
อยู่ในองค์การ โดยท่ีบุคคลจะแสดงออกถึงความผูกพนัต่อองค์การ เป็นทศันคติเชิงบวก 3 ดา้น    
หน่ึงในนั้น คือ  ด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ          
และจากการส ารวจพบว่าประเด็นท่ีข้าราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบัญชาการทหารพฒันา          
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ บ่อยคร้ังท่ีท่านไม่เห็นดว้ยกบันโยบายส าคญัๆของหน่วยงาน ซ่ึงอธิบายไดว้า่ 
เน่ืองจากประเด็นดงักล่าวเป็นค าถามเชิงลบ การท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยน้อยท่ีสุดในข้อ
ค าถามน้ีจึงเป็นผลดี ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถาม  มกัจะเห็นดว้ยกบันโยบายส าคญัๆของ
หน่วยงานท่ีก าหนดข้ึน ทั้ ง น้ี  อาจเ น่ืองมาจากการก าหนดนโยบายต่างๆของทางทหาร                       
จะถูกก าหนดมาจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง ลงมาสู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ฏิบติั ซ่ึงผูป้ฏิบติัมี
หนา้ท่ีเพียงท าตามนโยบายเท่านั้น อีกทั้งนโยบายส่วนใหญ่ก็มกัจะเป็นนโยบายท่ีดีและมีประโยชน์
ต่อส่วนรวม  
  
 2. ด้านความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทความพยายามเพือ่องค์การอย่างสุดความสามารถ 
  
 ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัด้าน
ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์การอย่างสุดความสามารถ มีค่าเฉล่ีย (x̄=3.67) 
โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่า ท่านเต็มใจท่ีจะทุ่มเทการท างานให้กบัหน่วยงานอย่างเต็มท่ี ซ่ึงเป็น
ประเด็นท่ีข้าราชการทหารชั้ นประทวน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เห็นด้วยมากท่ีสุด ทั้ ง น้ี            
อาจเน่ืองมาจากก าลังพลส่วนใหญ่ของหน่วยบญัชาการทหารพฒันาค านึงถึงผลประโยชน์ของ
องคก์ารมากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตน จึงยินดีท่ีจะท างานแมบ้างคร้ังจะไม่ใช่งานในหนา้ท่ีประจ า
หรือไม่คุม้ค่ากบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บก็ตาม แสดงให้เห็นวา่ ก าลงัพลมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
พยายามอยา่งเตม็ท่ี เตม็ใจ และตั้งใจท่ีจะอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญาในการท างานเพื่อประโยชน์
และความกา้วหนา้ขององคก์ารอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธนนนัท ์ ทะสุใจ (2547: 
12) กล่าววา่ ความผูกพนัต่อองค์การมีความส าคญัอย่างมาก เพราะท าให้องคก์ารไดม้าซ่ึงบุคคลท่ี
ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ตั้งใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานให้กบัองค์การ ซ่ึงนบัวา่เป็นประโยชน์อยา่ง
มากต่อองคก์าร ทั้งดา้นอตัราการขาดงาน อตัราการลาออกหรือเปล่ียนงานและการปฏิบติังานอยา่งมี
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ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
อนัน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นท่ีสุด และจากผลการศึกษาพบว่าประเด็นท่ีขา้ราชการ
ทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา เห็นดว้ยน้อยท่ีสุด คือ เม่ือท่านพบอุปสรรคในการ
ท างานท่านก็จะยกเลิกการท างานนั้นๆทนัที ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ เน่ืองจากประเด็นดงักล่าวเป็น
ค าถามเชิงลบ การท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยน้อยท่ีสุดในขอ้ค าถามน้ีจึงเป็นผลดี ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถาม เม่ือพบอุปสรรคในการท างาน ก็ยงัคงท างานนั้นๆต่อไป โดยไม่ยอ่ทอ้ต่อ
อุปสรรคท่ีเขา้มา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากอาชีพทหารเป็นอาชีพท่ีได้รับการปลูกฝังให้มีความอดทน       
อดกลั้น ต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึน ก าลังพลส่วนใหญ่จึงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค        
และมองว่าการบรรลุเป้าหมายเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีจะท าให้ผูบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจและ
เห็นถึงความพยามในส่ิงท่ีตนพยามท าเพื่อหน่วยงานได ้
  
 3. ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ะคงไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกในองค์การ 
 
 ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความ 
ปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกในองค์การ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (x̄=3.61) 
โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่า ท่านรู้สึกว่าการท่ีท่านตัดสินใจท างานท่ีหน่วยงานน้ี ถือเป็นความ
ผดิพลาดอยา่งยิง่ ซ่ึงประเด็นท่ีขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา เห็นดว้ยนอ้ย
ท่ีสุด จึงสามารถอธิบายไดว้า่ เน่ืองจากประเด็นดงักล่าวเป็นค าถามเชิงลบ การท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดในขอ้ค าถามน้ีจึงเป็นผลดี ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดวา่การ
ท่ีตัดสินใจท างานท่ีหน่วยงานน้ี เป็นความตั้ งใจ ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่อย่างใด ทั้ ง น้ีอาจ
เน่ืองมาจากข้าราชการทหารส่วนใหญ่ ก่อนท่ีจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการ ต้องผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้ามาตามวุฒิท่ีตนเองจบการศึกษา ซ่ึงการสมัครสอบก็เป็นไปด้วยความสมัครใจ             
และประเด็นท่ีขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดรองลงมา 
คือ ท่านไม่มีความคิดท่ีจะลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากขา้ราชการทหารชั้น
ประทวนจะมีเงินเดือนค่อนข้างน้อย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสภาวเศรษฐกิจในปัจจุบันเท่าท่ีควร        
ก าลงัพลในหน่วยงานจึงเร่ิมมองหาอาชีพเสริมเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัความตอ้งการอยากเป็น
เจา้ของธุรกิจของตนเอง เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได ้เพราะคิดวา่การประกอบธุรกิจส่วนตวั
อาจท ารายไดไ้ดม้ากกวา่งานประจ า  จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้ขา้ราชการทหารชั้นประทวนมีความคิด
ท่ีจะลาออกก่อนเกษียณอายุราชการได ้ และจากผลการศึกษาพบวา่ เป็นประเด็นท่ีขา้ราชการทหารชั้น
ประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ท่านพร้อมจะบอกคนอ่ืนว่าท่านเป็น
สมาชิกของหน่วยงานน้ี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากหน่วยบญัชาการทหารพฒันา เป็นหน่วยงานที่มี
ความมัน่คง จึงท าให้ก าลงัพลเช่ือมัน่วา่หน่วยงานน้ีเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองท างานดว้ยความ
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ภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ และพร้อมท่ีจะบอกกับคนอ่ืนว่าตนเป็นสมาชิกของ
หน่วยงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Steers and Porter (1977 อา้งใน พิชญากุล ศิริปัญญา, 2545: 
57) เป็นการศึกษาแนวคิดดา้นทศันคติ กล่าวไวว้า่ ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็น
สมาชิกภาพขององค์การซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีบุคลากรแสดงความตอ้งการและตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานใน
องค์การน้ีตลอดไป มีความจงรักภกัดีต่อองค์การ มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การ 
และพร้อมท่ีจะบอกคนอ่ืนว่าตนเป็นสมาชิกขององค์การ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ
พร้อมท่ีจะสนบัสนุน และสร้างสรรคอ์งคก์ารใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป  
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 สมมติฐาน ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
ขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย 
 
 ผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
กองบญัชาการกองทพัไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ทั้งน้ี เน่ืองจากขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย 
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานพอสมควร ซ่ึงหมายถึงก าลงัพลสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งราบร่ืน
และส าเร็จตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน น ามาซ่ึงความภาคภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังาน อีกทั้งมีความ
ตอ้งการท่ีจะด ารงไวซึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สรายุทธ 
ปฏิมาประกร (2545:  62) ท่ีกล่าวถึง แนวคิดของ Porter and Smint วา่เป็นความสัมพนัธ์ท่ีแสดงออก
ถึงความเช่ือมโยงทั้งหมดระหว่างพนกังานและองค์การ รวมไปถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจใน
งาน โดยจะน าไปสู่ความผูกพนัท่ีมีลกัษณะ คือ ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์าร ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อองคก์ารอยา่งสุดความสามารถ และความ 
ปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกในองค์การ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ สรยุทธ เกียรติวารินทร์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบั
ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานระดบัปฏิบติัการในกลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต ์     
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ซ่ึงผลการศึกษาพบว ่า  ความพึงพอใจในงาน                    
มีความสัมพนัธ์ เป็นเชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้  
 
  จากการศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการทหารชั้นประทวน หน่วยบญัชาการ
ทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้คิดเห็นท่ีตอ้งการเสนอแนะ เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันา ปรับปรุง ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เพื่อ
สร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการของหน่วยบญัชาการทหารพฒันาให้เพิ่มมาก
ข้ึน อนัจะน ามาซ่ึงความผกูพนัต่อองคก์ารต่อไป  
 
 1.  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารช้ันประทวน 
หน่วยบัญชาการทหารพฒันา กองบัญชาการกองทพัไทย มีดังนี้ 
 
       จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการทหารชั้นประทวน           
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย พบว่า  ความพึงพอใจในดา้นสภาพการ
ปฏิบติังาน ได้รับความพึงพอใจจากขา้ราชการทหารชั้นประทวนต ่าท่ีสุด(มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41) 
โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา่ หน่วยงานของท่านมีจ านวนผูป้ฏิบติังานเหมาะสมกบัจ านวนงาน ดงันั้น
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย จึงควรด าเนินการดงัน้ี 
   
 1.1 ผูบ้งัคบับญัชาควรสรรหาบุคลากรท่ีมีทกัษะความรู้ความสามารถ ท่ีตรงกบัต าแหน่งงาน
ท่ีบรรจุในแต่ละกองฝ่ายตั้งแต่เร่ิมแรก เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดกรณีคนไม่ตรงกบังาน ซ่ึงจะท าให้
ก าลงัพลท างานดว้ยความจ าใจ  หรืออาจพยายามหาทางท่ีจะโยกยา้ยไปท างานยงัต าแหน่งอ่ืนท่ีตน
ถนดักวา่ ซ่ึงจะส่งผลท าใหจ้  านวนบุคลากรลดลง และประสิทธิภาพการท างานโดยรวมก็ลดลงเช่นกนั 
 
 1.2 ผูบ้งัคบับญัชาควรเพิ่มจ านวนบุคลากรให้มีจ  านวนท่ีเหมาะสมกบังาน โดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบติังานจริงท่ีได้รับมอบหมายของแต่ละกองฝ่ายว่ามีมากน้อยเพียงใด หากกองฝ่ายไหนมี
งานมากก็ตอ้งมีก าลงัพลในการปฏิบติังานมาก เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการท างาน และหากกองฝ่าย
ไหนงานน้อยแต่มีผู ้ปฏิบัติงานเยอะ ก็ควรเฉล่ียก าลังพลไปยงักองฝ่ายอ่ืน ท่ีมีก าลังพลในการ
ปฏิบติังานยงัไม่เพียงพอ 
 
 1.3 ผูบ้งัคบับญัชาควรลดจ านวนผูท่ี้มีช่ือช่วยราชการลงตามเหมาะสม เพื่อให้ก าลงัพลท่ีมี
ความพร้อมในการปฏิบติังาน มีต าแหน่งบรรจุและสามารถปฏิบติังานในส่วนนั้นๆได ้  
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 2.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารช้ันประทวน หน่วย
บัญชาการทหารพฒันา กองบัญชาการกองทพัไทย มีดังนี้ 
 
 จากการ ศึกษาความผูกพัน ต่อองค์ก าร  ของข้า ร าชการทหารชั้ นประทวน                   
หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย พบว่า  ความผูกพนัต่อองค์การในด้าน
ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกในองค์การ มีความเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด             
(มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61) โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่า ท่านไม่มีความคิดท่ีจะลา ออกก่อนเกษียณอายุ
ราชการ ดงันั้น หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย จึงควรด าเนินการดงัน้ี 
 
 2.1 ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง ควรพิจารณาการปรับเพิ่มฐานเงินเดือนของขา้ราชการทหาร   
ชั้นประทวน ให้สอดคล้องคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมถึงให้เงินก้อนพิเศษตามผลงาน           
แก่ก าลงัผลท่ีท าผลงานไดส้ าเร็จและดีเยี่ยม ซ่ึงเปรียบเสมือนรางวลัและเป็นแรงจูงใจ ท่ีท าให้ก าลงั
พลพร้อมท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดี และเกิดเป็นความรู้สึกท่ีอยากจะอยูก่บัหน่วยน้ีต่อไป 
 
 2.2 หน่วยงานควรเพิ่มทกัษะความรู้ในดา้นอาชีพ โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้ก าลงัพล
และครอบครัวมีอาชีพเสริม  ซ่ึงอาชีพดงักล่าวตอ้งไม่กระทบต่อการปฏิบติังานหลกั โดยจดัสรร
เวลาในการสอนงาน ฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ก าลงัพล เช่น  การสอนท าซูชิ  การสอนท าขนม      
การสอนเย็บผา้ การสอนซ่อมรถจกัรยานยนต์ เป็นต้น รวมถึงจดัหาตลาดเพื่อให้ก าลังพลและ
ครอบครัวสามารถส่งจดัจ าหน่ายได ้ เป็นการเพิ่มรายไดอี้กทางหน่ึง ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นวา่หน่วยงาน
มีความใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของก าลังพล อนัจะส่งให้ก าลงัพลไม่คิดท่ียา้ยงานหรือลาออกไป
ประกอบอาชีพอ่ืนได ้
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 
 1.  ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอ่ืนๆ นอกจากการใช้แบบสอบถาม เช่น         
การสัมภาษณ์และการสังเกต รวมถึงเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้มากข้ึน เพื่อให้
ขอ้มูลมีความครอบคลุมกลุ่มตวัอยา่งไดทุ้กกลุ่มและขอ้มูลจะมีความแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
 
 2.  ควรศึกษาถึงตวัแปรดา้นอ่ืนๆ ท่ีคาดวา่จะมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร เช่น 
คุณภาพชีวิตการท างาน ความเครียดในการปฏิบติังาน ประสบการณ์ในงาน เป็นตน้ เพื่อจะไดน้ า
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ปัจจยัเหล่าน้ีไปปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัการท างาน ซ่ึงอาจจะมีความเก่ียวสัมพนัธ์กบัความผกูพนั
ต่อองคก์าร 
 
 3.  ควรศึกษากลุ่มประชากรอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะเป็นหน่วยงานอ่ืน หรืออาจจะเป็นหน่วยงาน
เดียวกนัแต่ต่างพื้นท่ี เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีหลากหลายและมีความ
แตกต่างกนัในดา้นพื้นท่ีมากข้ึน 
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